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Комiсiя у складi:
Голови KoMiciT:

Мартиненка В.В. - вачiцьника вiллiлу наглялу на виробниuгвi i на
об'гкtах tliJвишеноi небезllеки )tlрав_liння наt.tя-t1 в

лроvис.tовосti i на обi пах пiдвищеноi нсбсзпски
Головного управлiння !ержлрачi у КиТвськiй
обласr,i

Членiв KoMicii:

Ковальчука А.В. - головнаго державпого iнспектора Biлli,r1 trаl.,tяrr1 1

булiвничгвi управлiння нагJlялу в промис:tовосri iHa
об'скr ах пiдвиценоТ небезпеки Головного

управлiння,Щержпрачi у Киiвськiй обласr,i

Камiнського О.В. - l,оловltог() державного iнспекгора Bi,.t,ti,l1 ttаt.rял_t lа
об' скIами коl,Jlонаглялу та пiдйомними спорулами

управJIiння tlагJlя](у в проvисrовосr i i на об l юах
пiдвиtttеноi ltебезпеки I-оловного управJtiння
!ержпраui у Киiвськiй областi

Мацiяшка В.А. - виюrадача ['НМЦ, засryпника керiвника
,Щепартаменry з охорони пparri ФелерачiТ лрофспi.rrок
УкраТни (за зIолою)

м, КиТв



створена на пiдставi наказу Гоllовl]оlо уltравлiнl{я.IlержlIраtti у Киiвськiй обласri вiд]106,202]
р. Nl2482, р, Л! леревiрила зllаllIlя Ilаст)11них ]ак()но]Lавчих la rlорN,аrивtllFllг.lвl
охорони працI:

Вимоги щодо безпеки та захисту ]дороR'я праIliвникiв лiд час роботи з екран]]иrtл
прис l роями 1НП АОП 0,00-7. I 5- l 8); Закоt tодавч i dкIи l очороltи прачi. l ili.ни працi. нх_1_1llllя

домедичноI лопомоги по герпiлим, елоктробезпски. пожежноi бвлски (Заrальний к!,рс з ()I l):
Правила безпекп при виробництвi та сttоживаннi про.rl ктiв розJi.lсllпя повiтря ( Н l lД()I l 0 00-
1,65-88); Правила безпеки систеNI газопостачанlIя (НПАОП 0-00-] 76- l 5); Правила oxopoll и
працi на автомобiльному транспортi (НПЛОП 0,00_1 62- 12): Правила охорони пpalLi п l]l час
експлуатацii ван'гажопiдiйммьних KpaHiB. пi,лiйNlаllы|их rrрис'r,роiв i вiлltовiдного обладllання
(НПАОП 0 00- 1.80- I8); Правила охороllи прачi п i:l ,tac сксплl атацi] навiн t ажувачill ( FIllAoll
0,00-1 8]-l8l: Правила охорони rrpaui rriJ час рсvонl},усtdIк\ваllня tta пi]lttгисlrсlнаr чорttоI
метмургii (НПАОП 27 l- l 06-08); Система станларгiв бе,]llеки прачi. Охорона прапl i

лромислова безпека у будiвниtt,lвi (ЛБII)(IIПДОП152-702-12)l'l'иlrоваirtсtрrкttiя t

органiзацii безпечного ведсння газонебезlIечних робiт (НIlАОП 0,00-5, I 1-85) у насT l пних
п вник, в
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